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Enero 2016

Ang Bag-ong Tuig—2016  

LIG-ON NGA PAGHUPOT SA ATONG 
PAGSALIG UG PAGLAUM 

Bisan pa sa mga pangamuyo ug mga 
paningkamot sa daghang mga lider sa kalibotan, 
ug sa kinasingkasing nga tinguha sa kadaghanan 
sa mga molupyo sa yuta, ang tumong nga 
kalinaw sa tibuok kalibutan nga gipangita sa  
kadaghanan nga maangkon wala makab-ot sa 
2015. Duha ka libo ka tuig ang niagi, si Jesus 
mianhi sa yuta aron mahimong “Ang Prinsipe 
sa Kalinaw,” apan dayag nga ang tukma nga 
panahon sa plano sa Diyos alang sa pagtukod 
niya sa kalinaw sa yuta wala pa moabut. Pinaagi 
sa lain-laing nga pagsabot  sa plano sa Diyos, 
daghang nag-angkong mga sumusunod ni Jesus 
ang nanagdahum nga sila gisugo sa pagtukod 
sa kalinaw diha sa iyang ngalan. Ang maong 
mga paningkamot tanan wala molampos, bisan 
pa niana, ug sa atong pagsugod sa 2016, ang 
mga mayor nga mga problema nga anaa sa 
kalibutan-pinansiyal, politikanhon, sosyal, 
environmental, ug relihiyon nagpadayon nga 
walay nakitang solusyon.

Bisan pa karon nga kahimtang sa kalibutan, 
kita nagsugod sa bag-ong tuig  uban sa atong 
pagsalig ug pagmaya sa pagpaabot nga ang 
plano sa Diyos alang sa kalinaw sa kalibutan 
ug sa maayong kabubut-on sa katawhan dili 
mapakyas. Kon gusto kita nga makasiguro sa 
maong  mahimayaong kaugmaon sa katawhan 

importante nga hatagan nato ug konsiderasyon ang pagpamatuod sa 

“Ug sa mahinabo 
sa ulahing mga adlaw 

nga ang bukid sa balay 
ni Jehova pagatukoron 

sa ibabaw sa tumoy 
sa kabukiran, ug 
igatuboy ibabaw 

sa mga bungtod;u 
gang tanang mga 

nasud magaganayan 
ngadto kaniya. Ug 
ang daghang mga 

katawhan mangadto 
ug manag-ingon: 
Umari kamo, ug 

manungas kita sa 
bukid ni Jehova, 

ngadto sa balay sa 
Diyos ni Jacob; ug 

kita pagatudloan 
niya sa iyang dalan, 
ug manlakat kita sa 

iyang mga alagianan: 
Kay gikan sa Sion 

mogula ang kasugoan, 
ug ang pulong ni 
Jehova gikan sa 

Jerusalem.”—Isaias 
2:2,3
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Kasulatan mahitungod sa maong plano. Ang bug-os nga kamatuoran 
mahitungod sa bisan unsa nga bahin sa katuyoan sa Diyos wal gayod 
gipahayag sa usa lang ka tudling sa kasulatan, apan sa pagpamatuod ni 
Isaias mahitungod sa “bukid” sa Ginoo aduna kitay hingpit nga latid sa 
pamaagi diin ang Dios magtukod sa kalinaw, ug magdala sa “mga tinguha 
sa tanang mga nasud.” - Hag. 2: 7

Giila ni Isaias ang panahon sa katumanan sa iyang propesiya nga 
“sa katapusan nga mga adlaw.” Kini wala magpasabot sa katapusang 
mga adlaw sa yuta, ni nagpasabut sa mga katapusan nga mga adlaw sa 
kinabuhi sa tawo sa ibabaw sa yuta. Ang Bibliya nagasugid kanato nga 
ang “yuta magpabilin sa walay katapusan,” ug kini giumol aron puy-
an sa tawo. (Eccles 1: 4.; Gen. 1: 26-28.; Isa 45:18) Sa matagnaong 
pinulungan, “ang katapusan nga mga adlaw” mao kadtong mga adlaw 
sa hinapos nga panahon sa paghari sa sala ug kamatayon, ug diha-diha 
dayon human niini, pinaagi sa balaan nga pagpangilabot, ang dugay na 
nga gisaad nga gingharian sa Diyos pagatukuron. Kita nagtuo nga kita 
karon nagpuyo sa gitagnang “katapusan nga mga adlaw,” ug nga ang 
kalinaw mamugna dinhi sa yuta, dili pinaagi sa paningkamot sa tawo, 
kondili pinaagi sa awtoridad ug gahum nga gihatag kang Cristo pinaagi 
sa Langitnong Amahan.

Matikdi kon unsay giingon ni Isaias nga mahitabo sa “kataposang 
mga adlaw.” “Ang bukid sa balay ni Jehova pagatukoron,” o giandam. 
Ang pulong “bukid” gigamit nga usa ka simbolo niini nga bersikulo 
ug gigamit sa Ginoo sa pag-ilustrar sa iyang gingharian. Sa Daniel 2: 
35,44, ang simbolikong “bukid” sa Diyos mao ang giingon nga tukuron 
sa “mga adlaw sa mga hari,” ang mga gihulagway sama sa tawhanong 
larawan nga nakita ni Nabucodonosor, sa iyang damgo. Gikan niini nga 
propesiya, kita nasayud nga sa diha nga ang Diyos naghisgot sa iyang 
“bukid,” ang gihisgotan niini mao ang iyang gingharian.

BUKID SA SION
Ang simbolikong paggamit sa usa ka bukid sa pagtumong sa usa ka 

gingharian, o kagamhanan, ang pamilyar sa mga tawo sa karaang nasod 
sa Israel. Ang Diyos nagmando kanila pinaagi sa iyang pinili nga mga 
representante, kansang pamunuan sa gobyerno didto sa bukid sa Sion 
sa Jerusalem. Susama sa tagna ni Isaias iyang gipaila ang “bukid ni 
Jehova,” nga nagtumong sa “Sion.” Sa usa ka paghisgot kang Jesus ingon 
nga binayaw nga bag-ong Hari sa yuta, ang Diyos nagaingon, “Apan 
ako adunay nanagpanlakaw [dinihogan] nga mga hari ibabaw sa akong 
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bungtod nga balaan sa Sion. “- Sal. 2: 6

Si Isaias nagtumong sa bukid sa Diyos isip “ang bukid sa balay ni 
Jehova.” Ang “balay” mao ang nagharing balay sa Diyos, o pamilya. Kini 
nga pinulongan ang pamilyar, kay sa panahon sa mga siglo nga miagi 
ang Romanhong kalibutan ang gigamhan sa nagharing mga pamilya 
nga gitawag ug “mga balay.” Niini nga mga pamilya ang katungod sa 
pagmando gipasa gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan. Kini mao usab 
ang tinood diha sa tipikal nga nagharing balay ni David hangtud nga kini 
napukan pinaagi sa hari sa Babilonya nga Nabucodonosor.

Ang hari sa gilandongan nagharing balay sa Diyos mao ang iyang 
hinigugma nga Anak, si Kristo Jesus. Siya mao ang gitakdang magmando 
“gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa Suba ngadto sa mga 
kinatumyan sa yuta.” (Sal 72: 8.) Kini nga gitawag, “HARI SA MGA 
HARI, UG GINOO SA MGA GINOO,” ang namatay aron sa pagtubos sa 
iyang mga sakop-ang katawhan-gikan sa kamatayon. (Pin 19:16) Busa, 
sa dihang ang iyang gingharian magsugod siya magmando sa buhi nga 
mga sakop, dili sa mga himalatyon. Susama usab, ang usa ka patay nga 
hari dili makamando, mao nga gibanhaw sa Diyos si Jesus gikan sa mga 
minatay, ug mihatag kaniya sa “tanang gahum ... sa langit ug sa yuta.” - 
Mat. 28:18

UBAN SA KORDERO
Ang Bibliya usab nagpadayag nga si Jesus adunay kaubang mga 

magmamando diha sa iyang gingharian. Kini mao ang iyang mga 
matinud-anong sumusunod sa lakang niini nga Panahon sa Ebanghelyo. 
Mahitungod niini si Apostol Pablo misulat, “Kini mao ang usa ka 
matinumanon: Kay kong nangamatay kita uban kaniya, mangabuhi 
usab kita uban kaniya. Kon nag-antos kita, magahari usab kita uban 
kaniya” (II Timoteo 2:. 11,12 ) Usab, sa Roma 8: 16,17, atong mabasa, 
“ang Espiritu sa iyang kaugalingon nagapamatuod sa atong espiritu, nga 
kita mga anak sa Diyos: Ug kon mga anak, nan, mga manununod kita; 
mga manununod sa Diyos, ug isigkamanununod ni Cristo; kon matuod 
nga nagaantus kita uban kaniya, aron nga kita pagahimayaon usab” si 
Jesus miingon ngadto niining maong grupo nga  mga matinud-anong 
sumusunod,” Ayaw kahadlok, diyutay nga panon sa mga carnero; kay 
kini mao ang nahamut-an sa inyong Amahan ang paghatag kaninyo sa 
gingharian. “- Lucas 12:32  

Diha sa Basahon sa Pinadayag, ang Apostol Juan nagsulti kanato nga 
nakita niya ang usa ka “Kordero” nga mobarug sa “bukid sa Sion,” ug 
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nga “uban kaniya mao ang usa ka gatus kap-atan ug upat ka libo, ug ang 
ngalan sa iyang Amahan nahisulat sa ilang mga agtang.” Kini gipatin-aw 
nga kini ang mga misunod sa Cordero, ug ang “mga unang bunga ngadto 
sa Dios ug alang sa Cordero.” (Pinadayag 14:1-4) Ang “Kordero” dinhi 
nga gihisgotan mao ang gihimaya nga si Jesus, ug kadtong mga tawo nga 
adunay ngalan sa iyang Amahan nga nahisulat diha sa ilang mga agtang 
ang giingon nga diha sa pamilya sa Diyos. Sila usab parte sa nagharing 
balay sa Dios nga, sa katapusan nga mga adlaw, matukod, o ma-andam, 
sa “ibabaw sa tumoy sa kabukiran” nga maoy maglangkob sa usa ka bag-
ong gobyerno sa kalibotan.

Ang maong grupo ang gihisgotan pag-usab sa Pinadayag 20: 4,6, diin 
giingnan kita nga sila “gipunggotan diha sa pagsaksi ni Jesus, ug tungod 
sa pulong sa Diyos,” ug nga “sila nagpuyo ug naghari uban kang Cristo 
sa usa ka libo ka tuig.  Sila mogula sa “unang pagkabanhaw,”ug, sama sa 
“mga saserdote sa Diyos ug ni Cristo, ... magahari uban kaniya sa usa ka 
libo ka tuig. “Kini sa ingon tin-aw nga nagpakita nga sa nagharing” balay 
“sa Ginoo nga gitukod sa “kataposang mga adlaw” mao ang Kristo ug sa 
iyang matinud-anon nga mga sumusunod. Kini gihulagway pinaagi sa 
kang Jesus ingon nga “mga anak sa gingharian,” nga “mosidlak ingon sa 
adlaw didto sa gingharian sa ilang Amahan.” - Mat. 13: 38,43

TANANG KANASORAN PANALANGINAN
Si Isaias nagpahibalo kanato nga kon kini nga “bukid nga balay ni 

Jehova” matukod sa ibabaw sa tumoy sa mga kabukiran, nga nagpakita 
sa iyang pagkontrolar sa tanan nga mga gingharian sa kalibutan, 
“ang tanang mga nasud magaganayan ngadto kaniya.” Samtang ang 
matagnaong pagpamatuod sa Kasulatan nagpakita nga ang mga hitabo 
niining “kataposang mga adlaw” mao ang pag-andam alang sa pagtukod 
sa “bukid sa balay ni Jehova,” ang mga buhat sa pagtukod niini wala 
pa matuman. Tin-aw  nga “ang tanan nga mga nasud” wala pa karon 
nagaagay padung sa maong gingharian.

Ang gingharian ni Kristo karon halayo sa mga hunahuna sa mga nasud 
sa yuta-mga nagangkon nga mga Kristohanon ug dili-Kristohanong 
managsama. Sila sa gihapon naghanduraw nga masulbad nila sa ilang 
kaugalingon ang mga problema, ug tingali sa labing ubos, makaingon kita 
nga tingali ilang gihimo ang tanan kutob sa ilang mahimo. Apan, bisan 
pa niana, walay mga paningkamot karon, ang makabuntog sa sayop nga 
panghunahuna ug ang kinatibuk-ang  tawhanong kahakog nga gihuptan 
karon sa kalibutan nga puno sa kahadlok. 
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Ang katawhan dili moila ug moangkon sa ilang pagkawalay-katakos sa 
pag-establisar sa kalinaw hangtud nga mahitabo ang katapusan nga mga 
pagkurog niining “dakong kasakitan.” Mao lamang unya sila makaamgo  
nga pinaagi sa balaan nga gahum “kadtong mga adlaw” ang “gipamub-
an.” (Mat 24:. 21,22)  Niini nga panahon  sila moingon, “Umari kamo, 
ug mangadto kita sa bukid ni Jehova , ngadto sa balay sa Diyos ni Jacob; 
ug siya motudlo kanato sa iyang mga dalan, ug kita magalakaw sa iyang 
mga alagianan: kay gikan sa Sion mogula ang kasugoan, ug ang pulong 
ni Jehova gikan sa Jerusalem “

Samtang ang Kasulatan nagpakita nga ang Israel mahimo nga 
geograpikanhong sentro sa gingharian sa Ginoo sa yuta, ang paghisgot 
niini nga tagna sa “Sion” ug “Jerusalem” simbolikanhon. Ang Sion, ingon 
sa atong nakita, mao ang simbolo ni Kristo ug ang matinud-anon nga 
mga miyembro sa iyang tinuod nga simbahan-ang mga tawo nga mabuhi 
ug magahari uban kaniya. Kini sila makadawat sa “unang pagkabanhaw,” 
ang bayawon ngadto sa langitnong kinaiya, ug kita nagtuo, nga sila 
dili makita sa tawo. Bisan pa man, sila molihok pinaagi sa hingpit nga 
tawhanong mga representante.

Si Jesus nagsulti kanato kinsa kini nga mga hingpit nga tawhanong mga 
ahente “Abraham, ug Isaac, ug Jacob, ug ang tanan nga mga propeta.” 
Siya miingon nga sa gingharian sa yuta ang mga tawo nga “gikan sa 
silangan, ug gikan sa kasadpan, ug gikan sa sa amihanan, ug gikan sa 
habagatan,” ug “molingkod” uban kanila, nga nagpakita sa relasyon sa 
mga magtutudlo ug mga estudyante. (Lucas 13: 28,29) Sa Hebreohanon, 
kapitulo 11, ang daghanang mga ngalan nga mga “angayan” ang gihisgotan, 
ug kita gipahibalo nga sila nagpamatuod sa ilang pagkamatinud-anon, ug 
nga sila “makabaton sa usa ka mas maayo nga pagkabanhaw.” nga sila 
“mamahimonghingpit.” Kana mao, nga pinaagi sila nakalabang sa ilang 
mga  pagsulay, sila pukawon gikan sa kamatayon nga hingpit.-Heb. 11: 
35,39,40

Sa Salmo 45:16, kini gitawag nga unang “mga amahan” sa Israel, ug 
kini gipatin-aw nga imbes nga magpabilin sa maong  partikular nga 
posisyon, sila mamahimo nga mga “anak” sa Cristo, ug himoon nga 
“mga prinsipe sa tanang yuta. “Kini nga mga tigpataliwala,  samtang dili 
sila magdumala sa gingharian, mao ang nga bug-os nga magrepresentar 
ni Kristo taliwala sa katawhan aron sila pagailhon nga mga yutan-ong 
mga lider sa gingharian sa katawhan. Busa, kita mosulti niini ug sa ilang 
papel isip  yutan-ong nagharing bahin sa gingharian, nga simbolikanhong 
gitumong nga “Jerusalem” ni Isaias.
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Dayag nga kini nga mga hingpit nga yutan-ong mga lider sa gingharian 
anaa sa suod nga panag-ambit, sa pakig-ambitay, ug sa kooperasyon 
uban sa espirituhanon nga mga punoan, ang Cristo, sama sa kang Adan, 
nga kaniadto anaa sa kahingpitan sa wala pa ang iyang kalapasan, siya 
mahimong makigsulti sa mga gahum sa langit. Ang espirituhanon ug 
yutan-ong mga lider sa gingharian may kalabutan sa usag usa sama sa 
amahan ug anak, ug ingon nga mga sanga sa mao ra nga langitnong 
pangagamhanan. Ang langitnong parte mao ang maghatag sa balaod ug 
ang yutan-on mao ang magtudlo ug magpatuman sa balaod.  Busa, aduna 
saad kanato nga  “gikan sa Sion mogula ang kasugoan, ug ang pulong ni 
Jehova gikan sa Jerusalem.”

Unya sa panahon sa dihang ang mga paghukom sa Ginoo nga sa 
gawas sa nasud sa yuta ingon sa gipakita sa Salmo 98: 7-9, nga mabasa, 
“Padaguoka ang dagat, ug ang pagkapuno niana; ang kalibutan, ug sila 
nga mga nanagpuyo niini. Papagakpaka ang mga baha sa ilang mga 
kamot: himoa nga ang mga kalipay ang mga kabungtoran sa tingub Sa 
atubangan ni Jehova; kay siya moanhi sa paghukom sa yuta:. uban sa 
pagkamatarung magahukom siya sa kalibutan, ug ang mga katawohan 
uban ang katul-id “Unsa ang usa ka makapalagsik nga kasinatian nga 
alang sa halad-tungod-masakiton, nasubo, ug kahadlok-puno kalibotan 
sa katawhan!

Mahitungod sa kinaiyahan sa dakong maghuhukom—ang Kristo—
sulod sa panahon sa gingharian sa usa ka libo ka tuig nga adlaw sa 
paghukom, si Isaias namahayag,  “Ang Espirito ni Jehova mopuyo sa 
ibabaw kaniya, ang espirito sa kaalam ug sa pagsabot, ang espirito sa 
pagtambag ug kagahum, ang espirito sa kahibalo ug sa kahadlok kang 
Jehova; ug ang iyang kalipay anaa kang Jehova, ug siya dili magahukm 
sumala sa panan-aw sa iyang mga mata, ni mosaway siya sumala sa mabati 
sa iyang mga igdulungog; kondili uban ang hustisya magahukom siya sa 
mga kabus, ug pakanaugan niya sa hukom uban ang katul-id kadtong 
mga mapainubsanon sa yuta; ug pagahampakon niya ang yutasa baras 
sa iyang baba; ug pinaagi sa gininhawa sa iyang mga ngabilpagapatyon 
niya ang tawong dautan. Ug ang pagkamatarong mao ang bakus sa iyang 
hawak, ug ang pagkamatinumanon mao ang bakus sa iyang lawas.”—
Isaias 11:2-5

PIPILA DILI MOSUNOD
Kini dayag nga gikan sa nahisgotang kasulatan dili tanan nga mga 

tawo ang mosunod sa mga balaod nga mogula gikan sa gingharian ni 
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Cristo. Ang dakong maghuhukom, ug iyang mga kauban, ang makahimo 
sa pag-ila niini, ug makahimo sa paghatag ug matarung nga bayad sa 
balus ug silot. Walay duhaduha nga adunay mga pipila ka tinuyong mga 
makasasala, ug kini sila mao ang gitawag nga ang mga “daotan” nga 
gipamatay pinaagi “sa gininhawa sa iyang mga ngabil,” nga nagpasabot 
sa mga pahayag nga unya mogula gikan sa “Sion” ug “sa Jerusalem.”

Ang Apostol nga si Pedro naghisgot niini sa Buhat, kapitulo 3. Sa 
konteksto, nagsulti si Pedro mahitungod “sa panahon sa paghiuli sa 
tanan nga mga butang, nga gisulti sa Diyos pinaagi sa baba sa tanan 
niyang balaang propeta sukad pa sa pagsugod sa kalibutan.” Kini nga 
panahon, siya nagpatin-aw, mahitabo sa panahon sa ikaduhang pag-anhi 
o “presensiya” ni Cristo Jesus, nga iyang gihisgotan niini nga wali nga 
“kadto nga propeta.” Siya nag-ingon nga “kini mahitabo, nga ang tanang 
kalag nga dili magpatalinghug niadto nga propeta, ang pagalaglagon 
gikan sa taliwala sa mga katawhan. “- bersikulo 20-23

Pagkadako unya sa panalangin, bisan pa niana, ang maangkon niadtong  
mga mosunod sa mga balaod sa bag-o nga gingharian! Kini mao ang mga 
tawo nga moingon dayon, “Siya motudlo kanato sa iyang mga dalan, ug 
kita magalakaw sa iyang mga alagianan.” Sa diha nga sila makakat-on na 
sa pamaagi sa Diyos, ug sa paglakaw sa sa mga dalan sa pakigdait nga 
iyang gilatid alang kanila, “ilang himoon ang ilang mga espada nga mga 
punta sa daro, ug ang ilang mga bangkaw himoon nga mga galab: ang usa 
ka nasud dili na mobakyaw sa espada batok sa nasud, ni sila makakat-on 
pa sa gubat.”- Isaias 2: 3,4

Sa usa ka susama nga propesiya ni Miqueas, siya midugang nga unya 
“ilang ipalingkod ang tagsatagsa ka tawo ilalum sa iyang parras ug ilalum 
sa iyang kahoy nga higuera; ug walay magahadlok kanila: kay ang baba 
ni Jehova sa mga panon nagsulti niini “(Miq. 4: 4). Ug sa katapusan, 
ang kalibutan aduna nay kagawasan gikan sa kahadlok, sa kasakit, ug 
panginahanglan. Ang tanan adunay kasegurohan sa ekonomiya, ug ang 
tanan magpuyo sa kaluwasan ug sa pakigdait nga walay katapusan.

GIKAN SA KAMATAYON UG SAKIT
Sa Isaias 25: 6-9, adunay laing tagna sa gingharian ni Kristo diin kini 

nagtumong sa usa ka “bukid.”. Dinhi niini nga mga maanindot nga mga 
bersikulo kita gipasaligan nga ang Ginoo magahimo alang sa tanang mga 
tawo “sa usa ka kombira sa matambok nga mga butang,” ug nga siya 
“maglaglag [magalamoy] ... sa nawong nga gitabon sa tanan nga mga 
katawohan.” Kini nagtumong sa kinatibuk-ang kakulangon sa kahibalo 
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mahitungod sa Diyos tungod sa kamatuoran nga gitabonan ni Satanas 
ang  ilang mga panabot ug panghunahuna ug gipabilin diha sa kangitngit. 
Apan, sa ulahi lahi na unya kini. Ang “yuta mapuno na sa kahibalo kang 
Jehova, ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat.” - Isa. 11: 9

Ang propeta nagpasalig usab kanato nga ang Diyos “molamoy sa 
kamatayon sa kadaugan,” ug “mopahid sa mga luha gikan sa tanang 
nawong.” (kap 25: 8.) Kini nga mga pulong nagpakita sa tinuod nga usa 
ka mahimayaon nga palaaboton! Kita gipasaligan nga si Kristo mohari 
hangtud “ang tanan nga mga kaaway” mabuntog ug “ang katapusan 
nga kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon.” (I Cor. 15: 25,26) 
Dayon “wala nay kamatayon, ni kasubo , ni paghilak, ni may bisan unsa 
nga kasakit: kay ang unang mga butang nangagi na “- Pinadayag 21: 4

Sa atong pagsugod sa tuig 2016, usa ka pagbati sa kakuyaw, kasakit, 
kalibug, ug kahadlok ang naghupot sa kalibutan diha sa iyang kamot. 
Ang katuyoan nining mga panghitabo niining “kataposang mga adlaw,” 
nga sa dili madugay moabot sa katapusan mao, ang pagbag-o sa mga 
kasingkasing sa bug-os nga kalibutan sa katawhan, aron mahimo silang 
andam alang sa maanindot nga mga panalangin sa gingharian. Busa, 
atong lantawon kini nga mga butang gikan sa walay katapusan nga 
panglantaw sa Diyos. Si Apostol Pedro nagsulti kanato kon asa nato 
ipunting ang atong mga mental nga panan-awon, nga nagaingon: “Bisan 
pa niana, sumala sa iyang saad, nagapaabut sa bag-ong mga langit ug 
bag-ong yuta, ndiin naghari ang pagkamatarung. Busa, mga hinigugma, 
sa nakita nga kamo nangita sa maong mga butang, pagmakugihon 
kamo nga unta makaplagan kamo niya nga anaa sa pakigdait, walay 
mansa ug walay ikasaway.” (II Pedro 3:. 13,14) Busa sa maong 
panghunahuna, kita “makakupot sa pagsalig ug paghimaya sa atong 
paglaum nga malig-on hangtud sa katapusan. “- Heb. 3: 6           ■ 
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ANG BACKGROUND SA ATONG 
leksyon nakasentro sa pagbiya  ni Jacob  
gikan sa iyang igsoon nga si Esau. Atong 
mahinumduman nga gibaligya ni Esau ang 
iyang “katungod sa pagkapanganay” kang 
Jacob alang sa “sa tinapay ug sa linuto nga 
mga liso.” Sa ulahi, naangkon usab ni Jacob 
ang panalangin gikan sa iyang amahan nga si 
Isaac. (Gen. 25: 29-34; 27: 1-46) Isip  resulta 
niini nga mga insidente, si Esau  nagdumot 
sa iyang igsoon ug nihukom diha sa iyang 
kasingkasing  sa pagpatay kaniya human sa 
kamatayon sa ilang amahan. Pinaagi sa   mga 

tagana sa Dios, si Jacob milagiw sa iyang yutang natawhan, human siya 
gihatagan ug instruksyon sa iyang amahan sa pagpanaw ngadto sa balay 
ni Laban, ug sa pagpangasawa  sa usa sa iyang mga anak nga babaye.-
Gen. 28: 1-3

Samtang siya nagpanaw, gilig-on siya sa Diyos, kinsa nibag-o sa iyang 
mga saad ngadto kaniya. Unya siya “miabut sa yuta sa katawhan sa 
silangan.” (Gen. 28: 10-22; 29: 1) Sa pag-abot niya sa iyang destinasyon, 
iyang nakita ang mga magbalantay sa mga karnero nga nagpainom sa 
mga panon duol sa usa ka atabay. Iyang nasayran nga nakaila sila kang 
Laban. Samtang sila nagsultianay, si Raquel, ang usa sa mga anak nga 
babaye ni Laban, miadto sa atabay. Si Jacob nakauyon sa katahum ni  
Raquel. Sa pag-abot niya sa balay ni Laban, iyang gisaysay ngano nga 
nahiabot siya didto. Gisugyot ni Laban nga hatagan siya sa “suhol” alang 
sa iyang mga buluhaton sa panimalay.-Gen. 29: 2-15

Si Jacob nisugyot nga siya mag-alagad kang Laban sulod sa pito ka 
tuig isip tugbang para sa iyang kamanghorang  anak nga babaye nga si 
Raquel, aron mahimong iyang asawa. Ug niini, si Laban miuyon. Apan, 

Yabeng Bersikulo: 
“Ug siya miduol pag-

usab kang Raquel, 
ug gihigugma niya 

si Raquel labi pa kay 
kang Lea, ug nag-

alagad pa gayud kaniya 
ug pito pa ka tuig.”

—Genesis 29:30 

Piniling Kasulatan:

Genesis 29:15-30

Senemanang Pagtolun-an Sa Bibliya
Leksyon Para sa Enero 3, 2016

Ang Pangasaw-onon nga 
Angayang Paabuton 
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sa pagtapos sa pito ka tuig, tungod kay si Lea ang iyang  kamagwangan 
nga babaye wala paman naminyo, nahimutang si Laban sa lisod nga 
posisyon. Kay sumala pa sa ilang nabatasan,  dili husto nga mauna 
pagkaminyo ang manghod nga babaye samtang ang magulang nagpabilin 
nga dalaga pa. Mao nga ang solusyon ni Laban mao ang paghatag kang 
Lea, ang magulang nga anak nga babaye, kang Jacob, isip baylo kang 
Raquel.  Apan si  Jacob wala matagbaw niini nga kahikayan, tungod kay 
siya nahigugma man kang  Raquel labaw pa  kay Lea. (ber. 16-26) Mao 
nga  miuyon dayon siya sa pagtrabaho sa laing pito ka tuig aron sa pag-
angkon kang  Raquel  nga mahimong iyang asawa, sama sa gipahayag sa 
atong yabeng bersikulo.

Nagkalain-laing mga hulagway ang gipresentar kanato diha sa asoy 
niini nga mga panghitabo. Mahitungod kang Jacob ug Esau, atong makita 
kon sa unsang paagi nga ang natural nga binhi ni Abraham-ang unodnong 
Israel, nga girepresentaran ni Esau-unang gihatag ang oportunidad nga 
mahimong pinili ug bulahang katawhan sa Diyos. Apan, sila napakyas, 
sa pag-angkon sa panalangin sa Diyos. Sama kang Esau, ang natural nga 
Israel, sa diha nga sila unta makapanunod sa espirituwal nga mga saad, 
gipalabi  hinoon ug nibaylo sa yutan-ong mga butang. Ang Panahon sa 
Ebanghelyo [Gospel Age], nga girepresentahan ni Jacob, bisan tuod ug 
ulahi na nga natukod makadawat sa labing pinili nga mga panalangin-ang 
espiritohanon-Roma. 9: 11,12,30,31

Susama usab kang Raquel, nga mao ang labing  gihigugma  ug 
unang gisaad kang Jacob, ang Pakigsaad kang Abraham  mao nga ang 
simbahan nga namugna  ubos niini, ug gihatag pinaagi sa saad gikan sa 
Dios sa wala pa ang “balaod”  nga pakigsaad. (Gal. 3: 8,16-18) Si Lea, 
ang kamagulangan nga babaye, nagrepresentar sa Pakigsaad sa Balaod 
nga kahikayan, nga naglihok sa wala pa niabot ang  saad nga binhi ni 
Abraham.  Busa, ang natural nga  Israel ang unang giila, nga gitawag 
“mga anak sa unod” ug “Israel sunod sa unod.” (Roma. 9: 8; I Cor. 10:18) 
Ang ilang mga kasinatian gigamit sa Diyos ingon nga usa ka “ehemplo 
ug landong sa langitnong mga butang,” ug sa “maayo nga mga butang 
nga moabut” sa tanan nga mga pamilya sa yuta.-Heb. 8: 5; 10:           ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para Enero 10, 2016

Ang Pinakamatahum nga 
Pangasaw-onon

SA YABENG BERSIKULO SA ATONG 
leksyon, ang “salampati, ang akong ulay” gigamit 
isip usa ka simbolo sa kaputli sa simbahan. Ang 
hugpong sa mga pulong, “siya mao lamang 
usa sa iyang inahan,” dugang pa nga nagpakita 
nga ang simbolikanhong paghisgot gitumong 
ngadto sa pangasaw-onon ni Kristo. Adunay 
usa lamang ka matuod nga espirituhanon nga 
pangasaw-onon, ang “pinili niya niadtong 
nanganak kaniya” -nga mao, ang Sarang bahin sa 
Abrahamikong Pakigsaad. (Gal. 4: 22-26) Ang 
pangasaw-onon ni Jesus bug-os ug hingpit nga 
anaa sa iyang kasingkasing, nga iyang gihigugma 
gayud sa hilabihan. Siya, ingon man, nagtinguha 
nga mahimong sama kaniya sa kasingkasing, 
hunahuna, ug pagkabinuhat. Naningkamot 
siya nga mahimong mapainubsanon, malumo, 
malinawon, ug bug-os nga napuno sa gugma 
alang kaniya. Ang pangasaw-onon nagabantay 
sa iyang kaugalingon nga dili  mahugawan 
sa kalibotan ug sa mga paagi niini. Iya kining 
buhaton pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-adto 

sa trono sa langitnong grasya sa pag-ampo alang sa tabang, nga siya 
igapresentar nga “iglesia nga mahimayaon, nga walay buling, bisan kunot.” 
- Efe. 5:27

Ang Apostol nga si Pedro miingon, “Magmakugihon nga kamo mahimo 
nga makaplagan diha sa pakigdait, nga walay mansa ug walay ikasaway.” 
(II Ped. 3:14) Ato usab matiman-an kini nga mga importante nga mga 
pulong gikan sa salmista, “Himoa nga ang mga pulong sa akong baba , ug 
ang pagpalandong sa akong kasingkasing, kahimut-an sa imong mga mata. 

YAbeng Bersikulo: “ 
Ang akong salampati, 

ang akong ulay, usa 
lamang; Siya lamang 
usa ra gikan sa iyang 

inahan; Siya mao ang 
pinili niya niadtong 

nanganak kaniya. Ang 
mga anak nga babaye 

nakakita kaniya, ug 
nagtawag kaniya nga 

bulahan; Oo, ang 
mga reina ug ang mga 

puyo-puyo, ug sila 
nanagdayeg kaniya.”

—Mga Awit 6:9

Piniling Kasulatan:

Mga Awit 6:4-12
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“(Sal. 19:14) ang Propeta Isaias naghulagway sa naunang pagpangandam 
nga mahitabo sa  dili pa ang kasal sa espirituhanon nga pangasaw-
onon ngadto sa pamanhonon. “Ang Diyos ... nagbisti kanako sa 
mga bisti sa kaluwasan, siya nagtabon kanako uban sa kupo sa 
pagkamatarung, ingon sa pamanhonon nga nagadayandayan sa iyang 
kaugalingon sa mga dayandayan, ug ingon sa usa ka pangasaw-onon 
nga nagdayandayan sa iyang kaugalingon sa mga mutya.” - Isa. 61:10

Susama nga mga hunahuna mahitungod sa pangasaw-onon ni Kristo 
ang matagnaong gihatag sa Salmo, kapitulo 45, diin ang talan-awon 
sa kaminyoon ang simbolikanhong  gihulagway. Didto si Kristo 
Jesus gipakita nga usa ka “hari” nga hilabihan gayud nagatinguha sa 
katahum sa iyang pangasaw-onon. Ang pangasaw-onon, matod pa ni 
Isaias “ang tanan sa sulod niini mahimayaon: Ang iyang bisti maoy 
hinabol sa hilo nga bulawan,” ug siya nga “gidala ngadto sa hari 
diha sa iyang binoldahang bisti.” Siya adunay katahum sa kinaiya ug 
kaputli sa kasingkasing, ug pagahatagn sa usa ka talagsaon, espesyal 
nga dapit sa kadungganan. Dugang pa, “ang mga ulay nga iyang mga 
kauban nga magasunod kaniya [usab] pagadalhon ... uban sa kalipay 
ug pagmaya.” Sila tanan “mosulod ngadto sa palasyo sa hari.” - Sal. 
45: 11-15

Kini nagasunod sa pamatasan sa nangaging mga panahon. Kon 
ang usa ka kasal pagahimoon, ang amahan sa pangasaw-onon ang 
mohalad, uban sa iyang anak nga babaye, ang usa ka sulogoon nga 
babaye nga mouban o “mosunod” kaniya ug, human sa kaminyoon, 
padayon nga makig-uban kaniya gikan nianang panahona. Usahay, 
adunay sobra  sa usa ka sulogoon nga babaye ang gipresentar, sama 
sa gihulagway dinhi  nga salmo. Samtang ang pamanhonon, kon 
magasulti mahitungod sa iyang pamilya, magtumong lamang sa usa 
ka tawo nga iyang asawa, iyang ilakip isip kabahin sa iyang paryente, 
o panimalay, ang sulogoon nga babaye sa iyang asawa. Kini mao ang 
matinud-anon nga lawas ni Kristo nga mahimong iyang pangasaw-
onon, ug isig-ka-manununod uban kaniya sa tanan nga mga langitnong 
saad sa Diyos. Ang “mga ulay nga iyang mga kauban” makab-ot sa usa ka 
halangdon nga posisyon ug “mag-alagad sa” Diyos “adlaw ug gabii.” Sila 
mahimong “sa atubangan sa trono,” ug wala niini, sama sa pangasaw-onon, 
nga pagpakigbahin sa tanan nga mga himaya, kadungganan, ug ang mga 
imortal nga mga kinaiya sa mga pamanhonon.-Pin. 7:15; 3:21; Roma. 2: 7  ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa Enero 17, 2016

Ang Maluibon nga 
Pangasaw-onon

ANG PROPESIYA SA OSEAS nagtumong 
ilabi na ngadto sa napulo ka mga banay sa 
Israel. Kini gihatag atol sa panahon sa dako 
nga pagkunhod sa ilang gingharian, ug wala 
madugay gisundan sa ilang pagkabihag sa 
imperyo sa mga taga-Asiria. Mao usab kini 
ang panahon sa dakong  kadautan sa Israel, 
apan sa gihapon ang  Diyos nagpabilin sa 
iyang saad uban kanila. Ang ngalan nga 
Oseas nagpasabot ug “kaluwasan,” nga haom 
kaayo sa iyang tagna. Sa mga menor nga mga 
manalagna, si Zacarias lamang ang kanunay 
nga naghisgot kang Oseas mahitungod 
sa umaabot nga paglaom sa Israel nga 
“maluwas” pinaagi sa gamhanan nga gahum 
sa Dios.

Ang pangbukas nga kapitulo sa Basahon ni Oseas makita nga kini 
gisulat sa mga ulahing bahin sa paghari ni “Jeroboam ang anak nga lalake 
ni Joas.” (Os. 1: 1) Bisan tuod si Jeroboam “nagbuhat ug dautan sa mga 
mata ni Jehova, “ mas maayo pa siya kay sa mga misunod kaniya. Sa 
iyang mahigugmaong-kalolot, ang Diyos miingon nga dili niya “papason 
ang ngalan sa Israel sa ilalum sa langit” sa panahon sa iyang paghari, 
apan sa pagluwas kanila “pinaagi sa kamot ni Jeroboam.” - II Mga Hari 
14: 24-27

Sama sa nahitala diha sa atong yabeng bersikulo, ang Diyos misulti 
kang Oseas, nga nagsulti kaniya sa pagpangasawa sa usa ka mananapaw 
nga babaye, manganak pinaagi kaniya. Ang mga bata nga natawo sa usa 
ka babaye nga nagpuyo sa imoralidad niadto nga panahon ubos kaayo 
ang panglantaw kanila, ug giisip nga nahisama sa disposisyon ug espiritu 

Yabeng Bersikulo: 
“Sa diha nga si Jehova 

misulti pag-una pinaagi 
kang Oseas, si Jehova 
miingon kang Oseas: 

Lumakaw ka, pangasawa 
ug usa ka babaye nga 

makihilawason ug mga 
anak sa makihilawason, 

ka yang yuta nakasala sa 
dakong pagpakighilawas, 

nga mibulag kang 
Jehova.”—Oseas 1:2

Piniling 
Kasulatan:Oseas 1



Enero 2016Ang Banagbanag 16

sa ilang inahan. Ang mga pulong sa Diyos, bisan tuod nga gisulti kang 
Oseas, mao ang mga simbolikanhong  paagi sa pagtumong sa iyang 
kasuko  sa nasod sa Israel. Ang Israel, nga nahiusa sa Diyos pinaagi sa 
Pakigsaad sa Balaod, balik-balik nga midango sa laing mga dios, nga 
naghiusa  kanila sa dautan nga paagi. Sa matag bag-o nga kaliwatan 
sa mga Israelinhon ang “natawo,” kini nga “mga anak” nagpadayon sa 
pagkadili-masinugtanong sama sa ilang mga katigulangan. Kini dugang 
nga nagpunting sa kinatibuk-ang pagkadili-matinumanon sa nasud ngadto 
sa ilang tinuod nga “bana” -ang Langitnong Amahan.

Ang mga sala sa Israel nagpadayon hangtud sa panahon sa pag-anhi sa 
ilang Mesiyas, nga ilang gisalikway. Nahingawa sa ilang kahimtang, si 
Jesus misulti niini nga mga pulong ngadto kanila, “O Jerusalem, Jerusalem, 
nga nagapatay sa mga manalagna, ug nagabato sa mga sinugo nganha 
kanimo, makapila nga buot kong tigumon ang imong mga anak, ingon sa 
usa ka himungaan nga nagatigum sa iyang mga piso sa ilalum sa sa iyang 
mga pako, ug kamo dili buot! Ania karon, ang inyong balay gibiyaan 
kaninyo nga biniyaan. “(Mat. 23: 37,38) Ang pabor nga kaniadto para 
lamang kanila ang karon gikuha. Si Jesus nagpadayon, nga nag-ingon, 
“Kamo dili makakita kanako sukad karon, hangtud nga magaingon kamo: 
Bulahan siya nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. (vs. 39) Kini naghatag 
ug usa ka paglaum, nga sa ngadto-ngadto ang Israel makaila sa ilang 
Mesiyas, si Kristo Jesus, ug sa makausa pa  makadawat sa panalangin sa 
Diyos. Si David, may mga kasiglohang nangagi ang nanagna  niini nga 
mga butang, nga nag-ingon nga ang Israel pagapanalanginan  pag-usab.-
Sal. 118: 18-26

Ang mga  pulong sa Diyos kang Oseas, nga  simbolikanhong  gigamit 
para sa Israel, ingon sa nagpakita ug kapintas. Bisan pa niana, sa 
pagkatinuod kini nagpakita sa iyang lawom nga gugma, nga grabeng 
nasamdan sa ilang pagkadili-matinumanon. Kita mapasalamaton, 
bisan pa niana, nga ang Diyos magapanalangin sa Israel, ug ang tanan 
nga mga katawhan, sa gingharian sa Mesiyas, sama sa iyang gisaad 
kang Abraham: “Sa imong binhi ang tanan nga mga nasud sa yuta 
mapanalanginan.” - Gen. 22:18          ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa  Enero 24, 2016

Ang Kasal sa Cana

ANG NAHIMUTANGAN SA ATONG 
LEKSYON mao ang rehiyon sa Galilea. 
Si Jesus nagapanaw niini nga dapit, sa 
pagpili sa iyang mga tinun-an, sa diha 
nga siya gidapit sa pagtambong sa usa ka 
kaminyoon nga selebrasyon sa Cana, usa ka 
gamay nga balangay nga wala pay napulo 
ka mga milya gikan sa iyang panimalay 
sa lungsod sa Nazaret. Nagapanaw gikan 
sa amihanang bahin sa lalawigan, si Jesus 
miabut sa “Cana sa Galilea” sa “ikatulong 
adlaw” sa iyang panaw. Kadtong mga 
nagdapit kaniya, ang iyang inahan, ug 
ang iyang mga tinun-an ngadto sa kasal 
dayag nga paryente o kaha suod nga higala, 
tungod sa kaduol sa Cana sa Nazaret. (Juan 
2: 1,2) Dugang pa, ang Cana mao ang lugar 
ni Natanael-usa sa mga pinaka-ulahing 
mga nadugang sa mga disipulo ni Jesus.

Si Natanael sa una nagduhaduha sa diha nga gisultihan siya ni Felipe 
nga si Jesus mao ang giingon  “Moises sa Kasugoan, ug gisulat sa mga 
manalagna.” Siya nangutana kang Felipe, “May maayo bang butang nga 
mogula gikan sa Nazaret?” Si Felipe mitubag , “Umari kamo ug tan-awa.” 
(Juan 1: 45,46) Sa pagkita niya kang Jesus, ang Ginoo miingon kang 
Natanael, “Tan-awa ang usa ka tinuod gayud nga Israelinhon, kinsa wala 
ang pagkalimbongan!” si Natanael nangutana kon sa unsang paagi si Jesus 
nasayud kaniya. Si Jesus mipasabut nga siya nakakita kaniya sa ilalum sa 
usa ka kahoy nga higera sa wala pa si Felipe miduol kaniya. Pagkahibalo 
niini nga tinuod, si Natanael nagmantala, “Rabbi [Magtutudlo], ikaw 
mao ang Anak sa Diyos; ikaw mao ang Hari sa Israel. “- bers. 47-49

Yabeng Bersikulo: 
“Ang punoan sa kasal 

mitawag sa pamanhonon, 
ug miingon kaniya, Ang 

tanang tawo magadalit 
pag-una sa maayong 

vino, ug unya kon ang 
mga dinapit makainom 
na hangtud matagbaw, 
ma pay idalit sa labing 

ubos nga vino, apan ikaw, 
gitagoan mo ang maayong 

vino hangtud karon.”

—Juan 2:9,10

Piniling Kasulatan:

Juan 2:1-12
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Sa pagpadayon sa asoy sa kasal sa Cana, sa iyang pag-abot si Jesus 
gipahibalo ni Maria nga iyang inahan, “Sila walay bino.” (Juan 2: 3) 
Ang kustombre sa mga Hudiyo sa kasal naglakip sa paghatag sa ilang 
mga bisita ug vino, ug kay tungod wala kini, si Jesus nakakita niini isip 
usa ka oportunidad sa pagbuhat sa usa ka “sinugdanan sa mga milagro” 
sa panahon sa iyang yutan-ong ministeryo. Bisan tuod nga ang diha-
diha nga resulta sa milagro ni Jesus mao ang paghatag sa vino para sa 
kombira, ang mas importante nga leksyon mao nga kini naghatag pa 
ug dugang nga pagtuo sa iyang mga tinun-an. Kini “nagpadayag sa 
iyang himaya; ug ang iyang mga tinun-an nanagpanoo kaniya. “- vs.11

Sa pagpangandam alang sa milagro, si Jesus mitudlo sa mga sulugoon 
sa pagkuha sa unom ka tadyaw, ug pun-on sa tubig, nga ilang gihimo. 
Ang kausaban sa tubig ngadto sa bino dayag dayon, tungod kay si 
Jesus miingon sa mga sulogoon sa pagkuha sa mga kolon sa tubig ug 
“magkalos niini  karon, ug dad-on ngadto sa gobernador sa pista.” 
(Ber. 6-8) Sa dihang ang gobernador nakatilaw sa tubig nga karon 
nahimong bino, siya nangutana kon sa unsang paagi kini nahitabo. 
(vs. 9) Bisan tuod walay tubag nga gihatag, ang gobernador misulti sa 
pamanhonon sa mga pulong sa atong Yabeng Bersikulo, nga  malipayong 
naglitok sa vino nga  labing maayong kalidad. Iyang gidayeg ang 
tawo nga naghatag niini, sa pagingon nga ang labing maayo nga 
bino ang gihatag, inay sa ubos nga kalidad, nga kanunay gakahitabo.

Adunay usa ka simbolikanhong leksyon niini nga kasinatian. 
Ang tubig gigamit diha sa Kasulatan isip simbolo sa Pulong sa 
kamatuoran, ug gitawag usab nga “tubig sa kinabuhi.” (Efe. 5:26; 
Pin 22:17) Samtang si Jesus mitudlo sa mga mga alagad sa pagpuno 
sa mga sudlanan sa tubig , kita usab mapuno sa Kamatuoran, ug 
“mapuno sa Espiritu.” (Efe. 5:18) Busa, ang mga tubig sa kamatuoran 
mahimong “bino” sa pagtulon-an, diin kita mausab-”mausab 
diha sa pagbag-o “sa atong panghunahuna.-Roma. 12: 2              ■
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Senemanang Pagtolun-an sa Bibliya
Leksyon Para sa  Enero 31, 2016

Ang Kamatayon sa Usa ka 
Higala

KITA TANAN NAPANALANGINAN 
sa atong kinabuhi pinaagi sa atong mga 
spesyal nga kahigalaan. Si Jesus usab 
adunay mga pipila ka suod nga mga kauban, 
nga iyang gihigugma pag ayo. Sa pipila ka 
mga okasyon, ilabina niadtong mga panahon 
nga siya mobyahe ngadto sa Jerusalem, siya 
didto mopuyo sa iyang mga pinalanggang 
kahigalaan. Ang atong leksyon para 
karon naghisgot sa usa ka panghitabo nga 
may kalabutan sa banay sa espesyal nga 
higala ni Jesus, ug ang gipakitang dakong 

gahum sa Diyos ngadto kanila. Kini maoy usa sa makapatandog nga 
panghitabo nga natala sa panahon sa ministeryo sa Ginoo dinhi sa yuta.

Kon atong tan-awon ang  Ebanghelyo ni Juan, kapitulo 11, kita diha-
diha dayon makaila niini nga kasinatian nga may kalambigitan sa  
kamatayon ni Lazaro, kinsa, uban sa iyang mga igsoon nga mga babaye 
si Maria ug Marta, ang mga suod nga mga higala ni Jesus. Si Maria ug 
Marta kaniadto nag-alagad kaniya sa ilang balay sa Betania, ug kini si 
Maria ang modihog ni Jesus sa mahal nga pahumot. (Lucas 10: 38-42; 
Juan 12: 3) Apan karon, ang ilang igsoon nga si Lazaro  nagmasakiton, 
mao kadto nga ilang gipatawag  si Jesus, ug naglaom nga siya moanha 
dayon aron sa pag-ayo kaniya, sama sa iyang gibuhat sa daghang uban 
pang mga kaso sa panahon sa iyang ministeryo. Sa pagkadungog sa 
balita mahitungod sa sakit sa iyang higala, si Jesus, uban sa pagsulay 
kon unsa kahugot ang pagtuo ni Maria ug Marta, ang nalangan ug duha 
ka adlaw sa pag-adto sa Betania. Sa katapusan, sa iyang pagkahibalo nga 
si Lazaro patay na, siya miingon nga siya moadto aron “sa pagpukaw 
kaniya gikan sa [mga] pagkatulog” sa kamatayon.-Juan 11: 11-14  

Yabeng Bersikulo: “Ug 
sa nakaingon siya niini, 
misinggit siya sa dakong 
tingog: Lazaro, umari ka 

sa gawas.” 

—Juan 11:43

Piniling Kasulatan:

Juan 11:38-44



Sa pag-abot ni Jesus ug nakita si Maria nga naghilak, siya nangutana, 
“Hain ba ninyo siya ibutang? Sila miingon kaniya, Ginoo, aria ug tan-
awa. “Dayon, sa usa ka makapatandog nga pagpasundayag sa iyang 
simpatiya ug gugma, nag-ingon ang asoy “si Jesus mihilak.” (ber. 33-
35) Siya mihilak, dili lamang tungod sa kasubo nga nagpalibot  sa 
kamatayon sa usa ka suod nga higala, apan usab tungod sa iyang personal 
nga pagsaksi sa mga epekto sa tunglo sa sala ug sa kamatayon ibabaw 
sa katawhan. (Gen. 2:17; 3: 16-19; I Cor. 15: 21,22)  Unya gipasaligan 
dayon ni Jesus si Maria ug Marta, nga nagaingon, “Wala ba ako kanimo 
nag-ingon, nga, kong motoo ka, makakita ka sa himaya sa Dios?”  Ang 
bato gikuha gikan sa dapit diin si Lazaro gibutang. Sa pagyahat niya sa 
iyang mga mata, si Jesus miingon, “Amahan, nagapasalamat ako kanimo 
nga nakadungog ikaw kanako,”  diha sa pag-ila sa gahum sa Diyos, sa 
paghatag sa tanan nga pagdayeg ug himaya ngadto kaniya.-Juan 11: 40,41

Ang mga pulong sa atong Yabeng Bersikulo nga gisulti ni Jesus 
nagabalik pa karon- “Lazaro, umari ka sa gawas.” “Siya nga namatay 
migula,” gibuhi pinaagi sa gahum sa Diyos. (Vs. 44) Kini dili usa ka 
“pagkabanhaw” sa bug-os nga diwa sa kahulogan niini. Si Lazaro sa 
ulahi natulog diha sa kamatayon sa makausa pa, ug niini nga panahon 
naghulat sa pagkabanhaw nga moabut sa diha nga ang tanan nga “mga 
patay makadungog sa tingog sa Anak sa Diyos.” Sa pagkatinuod, si 
Jesus miingon, “ang takna moabut nga ang tanan nga anaa sa ilang mga 
lubnganan makadungog sa iyang tingog, ug mogula.”- Juan 5: 25,28,29

Ang Apostol nga si Pablo nagtumong sa gamhanan nga gahum sa Diyos 
nga gigamit sa pagbanhaw ni Jesus gikan sa mga patay, ug sa pagtuboy  
kaniya sa iyang too nga kamot. Siya misulti sa mga kaigsoonan sa Efeso 
nga siya nag-ampo alang kanila, nga ang mga mata sa ilang mga salabutan 
malamdagan aron masayod sa paglaum sa ilang mga balaan nga tawag ug 
“labaw gayud nga pagkadaku” sa balaan nga gahum nga gigamit diha sa 
pagkabanhaw ni Jesus. “. Kanato-sa ward nga nagtuo” Kining sama nga 
gahum, siya miingon, mao ang anaa “kanato nga mitoo” (Efe 1: 17-22.) 
Kini tungod kay ang atong mga mata sa pagsabut nalamdagan ug kita 
makahimo sa pagtan-aw sa mga butang “nga dili makita,” kadtong mga 
“walay katapusan,” sa langit.-II Cor. 4: 17,18                                            ■


